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ג.א.נ, 

פנייה לקבלת הצעות לרכישת מערכות הפעלה ארגוניות מיקרוסופט 2019  הנדון:  

לחברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ  

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת 
רישיונות למערכות הפעלה ארגוניות מיקרוסופט 2019 על פי המפרט כדלקמן:  

# Product No. of Licences
Microsoft®WindowsServerDCCore 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel Corelic Qualified

הרישוי בסעיף זה  מכסה 2 שרתים פיזיים ללא הגבלה, כל שרת Core 16, על שרתים וירטואליים

Microsoft®WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic

רישוי לסביבה נוספת - מכסה Core 16 ומכסה 4 שרתים וירטואלים

3 Microsoft®Windows®ServerCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL 28

4 Microsoft®ExchangeServerStandard 2019 Government OLP 1License NoLevel 2

5 Microsoft®ExchangeStandardCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL 28

6 Microsoft®SQLServerStandardEdition 2017 Government OLP 1License NoLevel 2

7 Microsoft®SQLCAL 2017 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL 28

8 Microsoft®WindowsProfessional 10 Upgrade Government OLP 1License NoLevel 34

9 Microsoft®WinRmtDsktpSvcsCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL 28

10 WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic For physical Server 2
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רקע כללי ומהות ההתקשרות המבוקשת   .1

להלן רקע כללי על החברה (מידע נוסף יימסר לפי דרישה): 

החברה עוסקת ברכש פחם ושינועו מרחבי העולם אל תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל  •
– תחנת "רוטנברג" באשקלון ותחנת "אורות רבין" בחדרה. 

החברה הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של חברת החשמל.  •

החברה מעסיקה כ- 30 עובדים ופעילותה העיקרית הינה בתחומי שוק הפחם והספנות. שני  •
השווקים הינם שווקים בינלאומיים גלובליים בעלי מאפיינים ייחודיים. 
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תנאי סף    .2

2.1 המציע הינו משווק מורשה מטעם חברת מיקרוסופט.  

2.2 הרישיונות יירשמו תחת אתר MVLC בחשבון החברה.

2.3 המציע ועובדיו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה כספי (כגון אי העברת 
ניכויים ואי דיווח לרשויות המס), זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם 
הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א- 1981 ו/או במועד הגשת ההצעות בהליך זה, לא מתנהלים 
נגדו הליך משפטי ו/או חקירה בעבירות כאמור לעיל; אם המציע הוא תאגיד-נדרש כי העדר 

הרשעה וחקירה כאמור יתקיים גם לגבי בעל השליטה בו ונושאי המשרה שלו. 

אמות המידה לבחירת ההצעה המיטבית   .3

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינן כדלקמן: 

מחיר – 100% 

המחיר הינו המחיר המוצע ב-$ ארה"ב, לא כולל מע"מ, עבור חבילת הרישיונות כאמור.  

המחיר יהיה קבוע ולא יישא הצמדה כלשהי. 

תנאי תשלום – בש"ח על פי שער יציג ביום התשלום, עד 30 יום לאחר האספקה כנגד קבלת 
חשבונית מס ערוכה כדין. 

הערות כלליות   .4
פנייה זו לקבלת הצעות נעשית בהליך תחרותי פטור ממכרז פומבי.    4.1

הצעת המחיר תכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירות, למעט מע"מ כדין.    4.2

החברה תהיה רשאית בכל עת לפנות למציע לבירורים ו/או לקבלת הבהרות (ללא התייחסות   4.3
למחירים). 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים אשר יקבעו במסגרת קבוצת   4.4
המציעים הסופית (לעניין סעיף זה – בקבוצת המציעים הסופית יכללו כל המציעים שיעמדו 
בתנאי ההליך). בסיום המו"מ יהיה כל מציע, כאמור, רשאי במועד בו תקבע החברה, להגיש 
לתיבת המכרזים הצעה סופית. מציע אשר לא יגיש הצעה נוספת, הצעתו הראשונה תיחשב 
כהצעה סופית. לאחר הגשת ההצעות הסופיות החברה לא תנהל עוד משא ומתן עם 
המציעים. החברה תבדוק את כל ההצעות שיוגשו, לרבות ההצעות הראשונות ותקבל 

החלטתה. 

במקרה בו רק מציע אחד ייכלל בקבוצת המציעים הסופית, החברה תהא רשאית לנהל עמו   4.5
מו"מ ותהא רשאית להחליט כי המציע לא יהא חייב להגיש הצעה סופית לתיבת המכרזים, 
אלא להגישה בכתב או בכל דרך אחרת שתקבע. כמו כן, החברה רשאית להחליט שלא ינוהל 

עמו משא ומתן. 

במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, רשאית החברה   4.6
להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת הליך חדש. 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   4.7

יובהר, כי חזרה מהצעה במסגרת הליך זה לאחר מועד ההודעה על הזכייה בהליך, תהווה   4.8
הפרת חוזה לכל דבר ועניין. הפרת חוזה כאמור תקנה לחברה את הזכות לקבל פיצוי על פי 
כל דין, בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה. כמו כן, במקרה של חזרה מהצעה 
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כאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את ההצעה המיטבית הבאה בתור או 
לצאת בהליך חדש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

מציע שלא זכה בהליך יהיה רשאי, בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות   4.9
ההחלטה הסופית של החברה, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 
המציעים, בחוות דעת מקצועית שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת 
הזוכה בהליך, ולקבל עותקים ממסמכים אלה, כאמור בסעיף 21(ה) לתקנות חובת 

המכרזים, התשנ"ג- 1993, למעט:  

בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף  א. 
סוד מסחרי או מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או 

בביטחון הציבור. 

בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות  ב. 
אפשריות שונות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים 

וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

4.10  לאור זכות העיון המוקנית למציעים בהליך על-פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות 
עיון בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, 

נדרש לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון.  

4.11  חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים 
לחיסיון יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות 
למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא 

צוינו בהצעתו.  

4.12  יובהר כי בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות 
ועדת המכרזים של החברה, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה 
הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור. 

4.13  מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים 
לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו. 

4.14  מתן זכות עיון כאמור לעיל יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך 350 ₪ כולל מע"מ. 

4.15  אין לערוך כל מחיקות ושינויים במסמכי ההליך ואין להוסיף תנאים, תניות, בקשות או 
הסתייגויות מחיקות, שינויים, תוספות ע"ג המסמכים. יש לערוך כל תוספת  ו/או בקשות 
במסמך נפרד. הסתייגויות או בקשות לשינויים יקנו לחברה זכות לפסול את ההצעה, או 
לחלופין, להתנות את שקילת ההצעה בהסרת המחיקות, השינויים, התוספות, ההסתייגויות 

ו/או הבקשות, תוך פרק זמן שייקבע ע"י החברה. 

4.16  נוסף לכל המקרים האחרים שבהם החברה רשאית לבטל את ההליך על-פי דין, לחברה 
תהיה זכות לבטל את ההליך, בכל שלב שהוא, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

מקרים שבהם מצאה החברה שהתקיים פגם מהותי בהליך הוצאת/ניהול ההליך או  א. 
בהליך בחירת ההצעה הזוכה או ההצעה שהייתה אמורה להיות הזוכה. 

במקרים שבהם גילתה החברה טעות או חסר במפרט או בתנאים המוקדמים  ב. 
להשתתפות, לאחר הוצאת ההליך. 

חל שינוי נסיבות או השתנו צורכי החברה באופן המצדיק, לדעת החברה, ביטול ההליך.  ג. 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם תיאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  ד.

המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. 

מסיבות תקציביות ו/או ביצוע עצמי.  ה. 
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4.17  החברה לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו ו/או למי מטעמו בקשר לביטול 
ההליך בנסיבות המפורטות לעיל ובנסיבות אחרות שבהן היא רשאית לבטל את ההליך על-

פי דין. אם יוחלט בחברה על ביטול ההליך, הודעה מתאימה תימסר למציעים. 

4.18  החברה רשאית שלא לרכוש ו/או לממש ו/או לנצל כמות כלשהי של שירותים ו/או חלקי 
סעיף בהליך ו/או בהזמנה. 

4.19  החברה תהא רשאית, בכל עת, לא לקבל הצעת משתתף בהליך, בהתאם לשיקול דעתה 
הבלעדי, אם על-פי הערכת החברה באשר לאיתנותו הפיננסית של המשתתף יימצא כי אינה 
מתאימה למתן השירות ולאספקת המוצרים הנדרשים ו/או לעמידה בכל ההתחייבויות 

הכלולות בתנאי ההתקשרות. תימסר הודעה מתאימה למציע/ים. 

הבהרות והשלמות   .5

 תבתוכב רמיז סי יורמל ירונטקלא ראדו חלושל תן ניתיוכנט תרוהבה ותלואשל .15

lo.i.ccsnc@zissoy . 

 ולא תוהצע ןשכ ,הרבהח של סקפ לוא זול "אודת ובתלכ רימחה תועצה ת אחושל לא לנא
  נו.דוי אל ולוספי

בנוסף, על המציע להתעדכן בפרסומים באתר האינטרנט של החברה לגבי הבהרות טכניות   5.2
להליך, עדכונים ותשובות לשאלות שנשאלות על ידי מציעים ועדכונים נוספים לגבי ההליך 

עד למועד האחרון להגשת הצעות. 

אופן הגשת הצעות   .6

הנכם מתבקשים להעביר את הצעתכם (על גבי נספח ב' המצ"ב), מלאה וחתומה כדין עד   6.1
ליום 15.2.2019, בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון לקבלת הצעות"), למייל מאובטח 

להלן: 

tenders@ncsc.co.il

עבור 

 "רישיונות למערכות הפעלה ארגוניות מיקרוסופט 2019". 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות בכל עת   6.2
לפני המועד הנ"ל.  

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מביע הסכמתו לכל האמור לעיל.    6.3

האחריות להגעת ההצעה למייל המאובטח הנ"ל עד המועד לקבלת ההצעות, חלה במלואה   6.4
על המציע. הצעה שלא תגיע לתיבה זו במועד האמור לקבלת ההצעות לא תידון. 

על מנת למנוע איחורים בהגשת ההצעה אנא דאגו להעביר הצעתכם לפני המועד האחרון   8.5
לקבלת ההצעות. 

בכבוד רב,

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

mailto:yossiz@ncsc.co.il
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נספח ב' 

תאריך:  ___________

לכבוד:  החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ("החברה")

 tenders@ncsc.co.il  :באמצעות אימייל לכתובת

א.ג.נ., 

הנדון:   רישיונות למערכות הפעלה ארגוניות מיקרוסופט 2019  

בהתאם למפורט בבקשתכם לקבלת הצעות מחיר בנדון אנו נהיה מוכנים למכור לכם את הרישיונות 
המפורטים במסמכי הפנייה במחיר כדלקמן:   

דולר ארה"ב.__________________

(המחיר יבוצע בש"ח על פי שער הדולר היציג ביום התשלום). 

ההצעה בתוקף עד ליום  28.2.19. 

הסכמה לתנאי ההליך והחוזה 
הנני מצהיר בזאת כי קראתי היטב והבנתי את נוסח מכתב הפנייה לקבלת הצעות לרכש תוכנות הפעלה 

ארגוניות מיקרוסופט וכי אני מסכים לכל האמור בהם ללא הסתייגויות כלשהן. 

מסמכים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –התשל"ו - 1976 
הריני להצהיר בזאת כי במועד הגשת ההצעה היו קיימים בידי כל המסמכים והאישורים הנדרשים 
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אישור מעודכן של עוסק מורשה לתשלומי מע"מ, אישור ניהול 
ספרים כדין) וכן לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה 
האמורה פסק/י דין חלוט/ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 31 באוקטובר 2002 
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ו/או לפי 

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 עד למועד האחרון להגשת הצעות. 

תאריך תפקיד שם החותם 

חתימה וחותמתשם החברהמספר חברה
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